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APPROVAL CERTIFICATE

Reference

Na

podstawię aktualnie obowiązującego Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 21612008 oraz
koąorządzenia Komisji (WE) nr 204Ż12003 oraz na warunkach
podanych ponizej, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
sz;łrn zatw ler dza:

05

N I SA

TI ON

PL.MG.522

Numer:

ni n i ej

O RGA

Pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European
Parliament and of the Council and to Commission Regulation
(EC) No 2042/2003 for the time being in force and subject to
the conditions specified below, the President of the Civil
Aviation Office hereby certifies:

AERO CLUB Sp. z o.o.
- 510 Konstancin - Jeziorna
Obory 100

jako organizację znządzania ciągłą zdatnością do lotu zgodnąz
wymaganiami załącznlka I (Part-M)' Dział A' Podczęść G do
Rozporządzenia (WE) nr 204212003, zatwierdzoną do zarządzania

ctągłą zdatnością do lotu statków powietrznych
wyszczególnionych w załączonym Zakresie Zatwierdzenia oraz do
wydawania zalecęń lub Poświadczeń Przeglądu Zdatności do Lotu
po przeglądzie zdatności do lotu zgodnie z punktem M'A.710
załącznika

I do

Rozporządzenia

stosownych przypadkach.

(wE) Nr

204212003, w

Warunki:
1. Niniejszy Certyfikat jest ograniczony do zakresu podanego w
sekcji zakres zatwierdzenia zatwierdzonej charakterystyki
zarządzania ciągłą zdatnością do lotu wg załączntka I (Part-M)'
Dzlał A, PodczęśćG do Rozporządzenia (WE) Nr 204212003.

as a continuing airworthiness management organisation in
compliance with Annex I (Pałt-M), Section A, Subpart G of
Regulation (EC) No 2042/2003, approved to manage the
continuing airworthiness ofthe aircraft listed in the attached
schedule of approval and to issue recommendations or
Airworthiness Review Certificates after an airworthiness
review as specified in point M.A .7 I 0 of Annex I to Regulation
(EC) No 2042/2003 when stipulated.

Conditions:

I.

This approval is limited to that specified in the scope

of approval section of the

approved continuing

airworthiness management exposition as referred to in
Annex I (Part-M), Section A, Subpart G of Regulation
(EC) 2042/2003.

2. Niniejszy Ceńyfikat wymaga spełnienia wymagań procedur 2. This approval requires compliance with the procedures
podanych w zatwierdzonej charakterystyce zarząt1z ąnia ciągłą
specified in the Annex I (Part-M) to Regulation (EC) No
zdatnościądo lotu wg załącnika I (Part-M) do Rozporządzenia

(wE) Ż04212003.

3' Niniejszy

Certyfikat jest ważny tak długo, jak

exposition.
dfugo

zatutier dzona or ganizacja zaruądzania ciągłą zdatnością do lotu

spełnia w;łnagania załącmlka

4.

I (Part-M) do Rozporządzenia

$rE)2042t2003.

Pod warunkiem spełnienia powyŹszych wyrnagań 1 do 3,
niniejszy Certyfikat zachowuje wuŻnośćprzez czas
nieokeślony, do czasu jego zrzeczenla się. zastąpienia,
zawieszen ia lub cofnięcia.

Data pierwotnego wystawienia:

Date of original issue

09|{ovember 2009
09 listopada 2009

Data zmiany:

2042/200i approved continuing airworthiness management

3. This approval is valid whilst the approved continuing
airworthiness managemenl organisation remains in
compliance with Annex I (Part-M) to Regulation (EC)
No 2042/2003.
4. Subject to compliance with the conditions I to 3 above, this
approval shall remain valid for an unlimited duration
unless the approval has previously been surrendered,
superseded, suspended or revoked.

i

Numer zmiany: 0
Revision No

Date of this revision

Podpis:
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